โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี พ.ศ.2561
หัวข้อเรื่อง “เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ”
1. หลักการและเหตุผล
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 167 วรรค 3 บัญญัติ ให้มีกฎหมาย
การเงินการคลังของรัฐ เพื่อกาหนดกรอบวินัยการเงินการคลัง เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพและพัฒ นา
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งดารงไว้ซึ่งความเป็นธรรมในสังคม ประกอบกับในปัจจุบัน กระทรวงการคลัง
โดยกรมบั ญ ชี ก ลาง ในฐานะหน่ ว ยงานกลางได้ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์
และแนวทางปฏิ บั ติ ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ถื อ ปฏิ บั ติ ในการบริ ห ารงานด้ า นการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ
ให้ เหมาะสมกั บ สถานการณ์ ดั งนั้ น บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ของหน่ ว ยงานภาครัฐ จึงต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มีค วามรู้
ความเข้าใจเกี่ย วกับ หลั กการและสาระส าคัญ ของกฎระเบี ยบหลั กเกณฑ์ และแนวทางปฏิบั ติเกี่ยวกั บ
การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังอย่างลึกซึ้งและทันสมัย
มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง มีหน้าที่ให้คาปรึกษาด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
และจัดการฝึกอบรมในสาขาต่างๆ ด้านการเงินการคลัง ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ ได้ตระหนั กถึงความจาเป็น ที่ต้องให้ ความส าคัญ ในลาดับต้นๆ ในการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานการเงินการคลัง ภาครัฐให้แก่ บุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน
มากยิ่งขึ้น เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักการและสาระสาคัญของกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติ ของทางราชการที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติทุกระดับมี ความ
เชี่ยวชาญและสามารถบริหารงานด้านการเงินการคลัง ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงได้
ดาเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลัง
ภาครัฐ ปี พ.ศ.2561 หัวข้อเรื่อง “เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ด้ านการเงิ นการคลั ง โดยมุ่ งเน้ นในหลั กการและสาระส าคั ญของกฎ ระเบี ยบ หลั กเกณฑ์ และแนวทางปฏิ บั ติ
ที่ ป รั บ ปรุ งใหม่ ต ลอดจนการแลกเปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น การแบ่ งปั น ประสบการณ์ แ ละแนวทางการแก้ ไข
ปัญ หาอุป สรรค เพื่อให้ ผู้เข้ารับ การอบรมสัมมนาสามารถนาไปปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ภาครัฐ
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานการเงินการคลัง ในเรื่องสาคัญ
ที่เป็ น ประโยชน์ ต่อการปฏิ บั ติงานให้ เป็น ปัจจุบัน ทัน สมั ย เพื่อสามารถปฏิบั ติให้ ถูกต้องตามระเบี ยบ
ของทางราชการที่ได้ปรับปรุงใหม่
2.2 เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและสามารถบริหารงานด้านการเงินการคลัง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการเงินการคลัง
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานภาครัฐ
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3. คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมสัมมนา
ผู้บ ริห ารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิส าหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
และหน่ว ยงานอื่น ๆ ของรั ฐ ตามที่ กฎหมายกาหนด ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติห น้ าที่ ด้ านการเงิน การคลั ง ตลอดจน
ผู้ที่สนใจทั่วไป
4. จานวนผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา
ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา จานวน 700 คน
5. หัวข้อเรื่อง
“เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ”
6. ขอบเขตวิชา
1. เปลี่ยนแปลงอย่างไร...เมื่อใช้ พรบ.วินัยการเงินการคลัง
- หลักการและสาระสาคัญของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ.2561
2. จัดซื้อจัดจ้างอย่างไร...ให้ถูกต้อง
- กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
3. สิทธิค่ารักษา...ช่วยอุ่นใจเมื่อป่วย
- หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและสิทธิประโยชน์สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
4. เรื่องละเมิด...รู้ไว้ได้ประโยชน์
- การดาเนินการด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
7. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
1. นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ตาแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
2. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ตาแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
3. นายพรชัย หาญยืนยงสกุล ตาแหน่งรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
4. นางสาวนิภา ลาเจียกเทศ ตาแหน่งรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
8. วิธีการอบรมสัมมนา
1. บรรยาย กรณีศึกษาและตัวอย่าง
2. ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์
9. ระยะเวลาและสถานที่ในการอบรมสัมมนา
รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคา
จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์คอนเวนชั่นโฮเทล กรุงเทพมหานคร
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10. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา
10.1 ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อรุ่น ซึ่งครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ค่าเอกสารในการบรรยาย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(ไม่รวมค่าที่พัก) รวม Vat
10.2 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการลงทะเบี ย นตามข้ อ 1 0.1 สามารถเบิ ก ได้ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม พ.ศ.2549 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
10.3 ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริห ารส่วนจังหวัด
เทศบาลองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล) สามารถเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการลงทะ เบี ย นได้ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
11. วิธีการสมัคร
สมัครได้ที่ http://www.frdgf.or.th/ หรือ http://frdgf-training.thaijobjob.com
รุ่นที่ 1 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
รุ่นที่ 2 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2561
12. การประเมินผลโครงการ
ประเมินความรู้ความเข้าใจผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเปรียบเทียบ
ผลก่อนและหลังอบรมสัมมนา และให้ ผู้ เข้าร่วมการอบรมสั มมนากรอกแบบประเมินผลรวมโครงการ
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง สานักงานใหญ่ ที่อยู่ อาคารกรมบัญชีกลาง ถนน
พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2127 7000 ต่อ 6938
E-mail frdgfcgd@gmail.com
---------------------------------------------------------------

